
Harmonogram pre III. stupeň vysokoškolského štúdia 
na NHF EU (doktorandské štúdium) 

v akademickom roku 2021/2022 

 

Štátne skúšky na 3. stupni štúdia   (dizertačné skúšky a obhajoby dizertačných prác) sa budú konať 
v dvoch termínoch:  

1. termín   konania  1. 3. 2022  – 31. 3. 2022 
2. termín   konania  20. 6. 2022 – 8. 7. 2022 

 
Prihlasovanie na štátne skúšky v AISE a na referáte doktorandského štúdia: 
 
1. termín  konania  1. 3. 2022  –  31. 3. 2022     

- pre prihlasovanie na dizertačnú skúšku treba v termíne od 1. 2. 2022 – 15. 2. 2022 prihlásiť sa v AISE 
a na referát doktorandského štúdia odovzdať prihlášku s prílohami.     

- katedrové obhajoby projektov k dizertačnej skúške odporúčame absolvovať v mesiaci január 2022. 
 
- pre prihlasovanie sa na obhajobu dizertačnej práce treba v termíne od 1. 12. 2021 – 17. 12. 2021 

prihlásiť sa v AISE a na referát doktorandského štúdia odovzdať prihlášku s prílohami.     
- katedrové obhajoby dizertačných prác odporúčame absolvovať v mesiaci október 2021. 

 
2. termín  konania  20. 6. 2022  –  8. 7. 2022     

- pre prihlasovanie na dizertačnú skúšku treba v termíne od 9. 5. 2022 – 31. 5. 2022 prihlásiť sa v AISE 
a na referát doktorandského štúdia odovzdať prihlášku s prílohami.  

- katedrové obhajoby projektov k dizertačnej skúške odporúčame absolvovať v mesiaci apríl 2022.  
Tento termín pre dizertačné skúšky slúži skôr ako opravný termín, nakoľko ak by doktorand na tomto termíne 
nevyhovel na dizertačnej skúške, nestihol by splniť podmienku pre postup do 3. ročníka – vykonanie dizertačnej 
skúšky a bol by zo štúdia vylúčený.  (Doktorand, ktorý na skúške nevyhovel, môže dizertačnú skúšku opakovať len 

raz, a to najskôr po uplynutí troch mesiacov odo dňa neúspešne vykonanej dizertačnej skúšky). 
     
- pre prihlasovanie sa na obhajobu dizertačnej práce treba v termíne od 1. 4. 2022 – 29. 4. 2022 prihlásiť 

sa v AISE a na referát doktorandského štúdia odovzdať prihlášku s prílohami.      

- katedrové obhajoby dizertačných prác odporúčame absolvovať február /marec 2022.  

 
Ďalšie dôležité termíny pre doktorandov:  
- PhD. Orientation week na EU v Bratislave – 13., 14. a 16. 9. 2021 
- pedagogický kurz pre dennú formu  – 1.10.2021, 15.10.2021, 5.11.2021, 19.11.2021,  3.12.2021, 17.12.2021 
- žiadosť o zahraničnú mobilitu z FSMD EU v Bratislave termín:  do  30.9., 28.2., 31.5. 
- žiadosť o grant EU v Bratislave:   do 15.11.2021 
- EDAMBA konferencia:  16. 11. 2021 

ročník denná forma externá forma 

1. - publikačnú činnosť  treba evidovať do knižnice 

- pre zápis do vyššieho ročníka doktorandi musia 
získať minimálne 36 kreditov zo študijnej časti 

- publikačnú činnosť  treba evidovať do knižnice 

- pre zápis do vyššieho ročníka doktorandi musia 
získať minimálne  36 kreditov zo študijnej časti 

2. - publikačnú činnosť  treba evidovať do knižnice 

- vykonanie štátnej (dizertačnej) skúšky so 
splnenou podmienkou získania  min. 20 kreditov 
za publikačnú činnosť 

- publikačnú činnosť  treba evidovať do knižnice 
- splnenie predmetov študijného plánu do 

31.8.2022 

 

3. - publikačnú činnosť  treba evidovať do knižnice 

- vykonanie štátnej skúšky – obhajoby záverečnej 
práce  so splnenou podmienkou získania  min. 60 
kreditov za publikačnú činnosť a splnenie ďalších 
povinností doktoranda 

- publikačnú činnosť  treba evidovať do knižnice 
- vykonanie štátnej (dizertačnej) skúšky  

vykonanie štátnej (dizertačnej) skúšky so 
splnenou podmienkou získania  min. 20 
kreditov za publikačnú činnosť 

4.   
                           - 

- publikačnú činnosť  treba evidovať do knižnice 

- vykonanie štátnej skúšky – obhajoby 
záverečnej práce  so splnenou podmienkou 
získania  min. 60 kreditov za publikačnú činnosť  
a splnenie ďalších povinností doktoranda 


